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ABSTRAKT 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fritidslärare synliggör informellt lärande på 
fritidshem för elever, föräldrar och övriga pedagoger i skolan samt att bringa reda i om 
fritidslärare har informellt lärande med som grundtanke i den dagliga 
fritidshemsverksamheten.  

I arbetet ges en beskrivning av bakgrunden till fritidshemmets framväxt och 
litteraturstudier om tidigare forskning om informellt lärande. Undersökningen 
genomfördes med en kvalitativ ansats genom intervjuer med sex yrkesverksamma 
fritidslärare.  

I det resultat som uppdagades framgick svårigheten att synliggöra det omätbara 
informella lärandet för elever då stora barngrupper och liten personalstyrka ger mindre 
tid för framför allt det enskilda samtalet men även för samtal i mindre grupper. Det 
framgick även att fritidslärarna anser att en god föräldrakontakt genom dagliga samtal 
vid hämtning och lämning samt att närvara vid skolans föräldramöten är det mest 
betydelsefulla i synliggörandet av det informella lärandet för föräldrarna. Det blev även 
tydligt att fritidslärarna anser att de har svårt att synliggöra sin verksamhet och lärandet 
som sker där för andra lärarkolleger på skolan då de har liten gemensam tid.  

Sammantaget underströk samtliga fritidslärare vikten av deras närvaro i barngruppen och 
i att vara ett stöd i barnens lärande men att det behövs tid till detta. Alla fritidslärare 
betonade vikten av samtalets betydelse i detta arbete. De var även överens om 
betydelsen av att synliggöra det informella lärandet än mer och var medvetna om att de 
måste uppmärksamma detta mer i sitt arbete framför allt med barnen, men även för 
föräldrar och lärarkollegor.  
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1 INTRODUKTION 
 
Med anledning av det vaga intresse föräldrar, lärare och allmänheten visar för 
fritidshemmet som lärande komplement till den traditionella utbildningen har vi 
antagit utmaningen att ta reda på om och hur fritidslärare synliggör det lärande som 
sker på våra fritidshem. Hur belyser fritidslärare det informella lärandet som 
därigenom kan höja fritidshemmets och fritidslärares status i samhället? Vi har valt 
att koncentrera vår forskning kring fritidslärares egen uppfattning om de lärande 
situationerna och hur de synliggör dem för eleverna, deras föräldrar och kolleger från 
andra yrkeskategorier inom skolan.  
 
Vygotskij (1995) menade att den omgivande miljöns komplexitet är avgörande för 
hur barns fantasi och skapande utvecklas. På fritidshemmet möts elever från skilda 
samhällsgrupper och i vissa fall skilda etniska kulturer vilket bidrar till en miljö där 
ett lärande sker redan i mötet med andra människor. Miljön är en bidragande faktor 
till att utmana elevernas egna kreativa idéer på fritidshemmet. Där planerar och 
bedriver fritidslärarna verksamhet för eleverna under den lektionsfria delen av 
skoldagen utifrån de grundläggande pedagogiska riktlinjerna från läroplanen Lgr 11 
(2011) och Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i fritidshem (2007).  
 
Skolverket (2007) är tydliga gällande fritidslärarens uppdrag där man menar att 
pedagogernas inställning till att elevers lärande sker i alla sammanhang är avgörande 
för varje elevs utveckling och lärande. Det är av stor vikt att fritidshemmen har 
kompetenta pedagoger som ser elevernas utveckling och kan respondera vid rätt 
tillfälle så att eleven får uppleva sina framgångar. Framgångar som såväl är sociala, 
praktiska, teoretiska och estetiska. Klerfelt (2011) anser att lärandet på fritidshemmet 
är informellt och starkt knutet till vardagssituationer och barnens egna intressen och 
initiativ. Detta kan innebära att lära sig regler för ett spel eller en lek, att lösa 
konflikter, hantera relationer, att lära sig baka, sy eller snickra eller att lära sig känna 
igen djur och växter. Hon menar att fritidsläraren har ett relationsinriktat och socialt 
lärande för ögonen som bidrar till och kompletterar barnens lärande. 
 
Vi ställer oss frågande till hur fritidshemmet har hamnat i en situation där det 
informella lärandet inte får den uppmärksamhet det förtjänar och varför 
fritidshemsverksamheten många gånger värderas som ostrukturerad barnpassning där 
eleverna under ledning av högskoleutbildade fritidslärare får göra roliga aktiviteter 
men som inte ses som lärande och utvecklande. Vi intresserar oss därmed för hur 
fritidslärarna arbetar för att belysa informellt lärande för elever, föräldrar och övriga 
pedagoger i skolan. Därmed blir även fritidslärarnas egen syn på lärande under den 
fria tiden intressant att studera. 
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2 BAKGRUND 
 
Vi inleder detta kapitel med en tillbakablick på hur 1800- talets arbetsstugor har 
vuxit fram och vad syftet med dem var. Vidare sammanfattar vi olika författares 
skildringar av barns fritid i fritidshem. Vi redogör kortfattat för de lagar och 
förordningar med styrdokumenten som grund som finns för fritidshemmens 
verksamhet. Vi behandlar även delar av den forskning som finns om informellt 
lärande, i vissa fall kopplat till formellt lärande och då i olika sammanhang. För att 
ge undersökningen bredd och djup redogör vi även för de brister som finns i 
forskningen i ämnet. Slutligen återger även delar av den forskning som gjorts av 
fritidslärarens yrkesroll.  
 
 

2.1 Fritidshemmen förr och nu 
 
Torstensson- Ed och Johansson (2000) skriver att fritidshemmen har sina rötter i 
arbetsstugorna som inrättades i slutet av 1800-talet, framförallt i de större städerna. 
Rohlin (2001) beskriver hur arbetsstugan skulle uppta den tid som uppstod mellan 
barnens skoltid och deras föräldrars arbetstid. Många barn drev omkring på gatorna 
och sysselsatte sig med tiggeri och snatteri. Genom att ha barnen i arbetsstugorna 
undvek man att de råkade in i brottsliga banor.  
 
Arbetsstugorna riktade sig till barnen i arbetarklassen som där fick lära sig 
grundläggande kunskaper i praktiskt arbete men även ordning, flit, sparsamhet och 
arbetsglädje. Idén bakom arbetet var att man skulle varva arbete och lustfyllda 
aktiviteter (Torstensson- Ed och Johansson 2000). I arbetet krävdes ofta kunskaper i 
praktisk matematik eller i svenska för att räkna ut åtgång av material eller för att 
förstå arbetsbeskrivningar. På detta sätt blev arbetsstugan ett sätt att pröva 
kunskaperna utanför skolpedagogiken och kunde alltså ses som ett stöd till det 
teoretiska lärandet i skolan. Dessutom fostrade barnen varandra till arbetsamhet och 
ordning när man diskuterade regler för hur material och redskap skulle vårdas och 
användas men även hur arbetet skulle skötas (Rohlin 2011). 
 
På 1930-talet tycktes arbetsstugornas ursprungliga mål inte lika viktigt då barnen var 
i skolan längre tid. Under de allt längre skoldagarna var nu inslag som gymnastik, 
slöjd och måltider vanligt förekommande. Man underströk alltmer skolbarnens behov 
av rekreation och fri sysselsättning och ville skydda barnen från att utnyttjas som 
arbetskraft. Föräldrarnas arbetsdagar hade nu också kortats och de var därmed inte 
borta från hemmet lika länge som förut. En verksamhet växte fram som kallades 
eftermiddagshem och som skapades som ett komplement till daghemmen, en 
förlängning av förskolan. Här arbetade barnträdgårdslärarinnor som kan jämföras 
med nuvarande förskollärare, fram till mitten av 1960-talet (Rohlin 2001). På 
eftermiddagshemmen gav man barnen möjligheter att genom lek och pedagogiska 
material utvecklas genom kognitiv och motorisk träning. Barnen tränade på den 
sociala fostran i exempelvis samlingar där man fick vänta på sin tur, träna på att sitta 
stilla och lyssna och våga göra sin röst hörd (Haglund 2004).  
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De yrkesverksamma barnträdgårdslärarinnorna protesterade på 1950-talet mot att 
deras utbildning inte var anpassad för den åldersgrupp som fanns på 
eftermiddagshemmet. Detta ledde till att man år 1965 startade en ny grundutbildning 
till fritidspedagog och eftermiddagshemmet fick en ny beteckning: fritidshem 
(Rohlin 2011). I anknytning till läroplanen 1969, Lgr 69, infördes fria aktiviteter i 
skolan och därmed introducerades fritidshemmets och förskolans arbetssätt även i 
skolan. 
 
Under 1980-talet utvecklades synen på både skolans och fritidshemmets fostrande 
roll. Man betonade att fritidshem inte är skola och att skola inte är fritidshem. 
Läxläsningen som genom åren varit ett självklart inslag på fritidshemmen försvann 
från verksamheten och med detta bröts den naturliga länken mellan fritidshemmet 
och skolan. Man arbetade nu för att utveckla barnen till ansvarstagande och 
självständighet i en hemliknande miljö med fritt skapande, avkoppling och lätta 
husliga bestyr (Rohlin 2001).  
 
När läroplanen Lpo 94 infördes knöts verksamheten på fritidshemmen närmare 
skolan eftersom skolan, förskolan och fritidshemmet nu hade gemensam läroplan. 
Fritidshemmen integrerades och samlokaliserades med skolan. Arbetssättet var ofta 
temainriktat och man arbetade i arbetslag. Både fritidshemmet och skolans aktiviteter 
skulle ses som en helhet med inriktning på utveckling och lärande (Rohlin 2011). 
 
Regeringen presenterade år 2010 nya styrdokument som uttalar att verksamheten på 
fritidshemmen är utbildning. Barnen kallas elever och man framhåller att 
fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan (U2009/7188S, s.481-490). 
Utbildningen för professionen förändras till en lärarutbildning med inriktning mot 
fritidshem. Yrkesbeteckningen fritidspedagog ersätts alltmer av fritidslärare. 
Fritidshemmets roll får en ny syn gällande barns lärande och utveckling med 
målsättningen att se fritidshem och skola som en helhet (Rohlin 2011). 
 

 

2.2 Fritidshemmet och styrdokumenten 
 
Fritidshemmet regleras i skollagen (2010:800) där det omfattas av kap.14. Där 
framgår det att fritidshemmet ska komplettera elevernas utbildning och stimulera 
deras utveckling och lärande. Därtill ska fritidshemmet erbjuda en meningsfull fritid, 
rekreation och bidra till en helhetssyn av eleven och dennes behov (2010:800 kap.14 
§ 2). I den samlade läroplanen Lgr11 gäller den första delen som omfattar skolans 
värdegrund och uppdrag i sin helhet för fritidshemmet. Den andra delen som 
beskriver mål och riktlinjer för uppdraget gäller fritidshemmet i tillämpliga delar 
(2011). Den samlade läroplanens tredje del som innehåller kursplaner riktar sig till 
lärare i respektive skolform. Allmänna råden med kommentarer för kvalitet i 
fritidshem (2007) är ett komplement till läroplanen där råden förtydligar och 
förklarar i avsikt att verka som stöd och påverka utvecklingen på fritidshemmet i en 
viss riktning. Hansen- Orwehag och Mårdsjö- Olsson (2011) kommenterar 
läroplanens tre huvuddelar med att de delar som omfattar fritidshemmet inte regleras 
av kursplaner. De belyser komplexiteten med att verksamheten saknar formella 
ramar men att det medför både styrkor och svagheter. Styrkan ligger i att 
verksamheten då utgår från elevens intressen som då kan ligga i förgrunden till den 
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verksamhet som präglar fritidshemmet. De framhåller även vikten av att ha en mer 
öppen syn på verksamheten som ger en helhetssyn på eleverna vilken många gånger 
saknas i skolan. Hansen- Orwehag m.fl. beskriver den typen av lärande som sker i 
fritidshemmet som underförstådd där svagheten ligger i att den är icke- verbaliserad 
och osynlig. Detta får följden av att den nedvärderas då det som inte syns heller inte 
finns. 

 

 

2.3 Barns fritid, hur fri är den? 
 
Jensen (2011a) beskriver fritid som den tid vi inte använder till arbete, utbildning, 
sysslor i hemmet, att äta och sova. Han menar vidare att fri tid endast kan ses som fri 
då det ligger i den enskilde individens intresse för när och vad den vill göra med sin 
egen tid. Klerfelt och Haglund (2011) menar att elevers tid på fritidshemmet inte kan 
ses som frivillig trots att verksamheten inte är obligatorisk då det inte är elevens eget 
val att ingå i verksamheten. I Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i fritidshem 
beskrivs utgångspunkten för verksamheten ”[…] att genom pedagogisk verksamhet 
komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen” 
(2007:11). Klerfelt m.fl. drar en parallell mellan styrdokumenten som belyser 
meningsfullheten som skall erbjudas i verksamheten och Skolinspektionens rapport 
Kvalitet i fritidshem (2010:3) där man menar att allt för mycket tid ägnas åt fri lek på 
fritidshemmen. Klerfelt m.fl. hänvisar till rapporten där man menar att den tid 
eleverna själva ägnar åt fri lek har liten betydelse för elevens utveckling och lärande 
där det informella lärandet får störst utrymme. Hon menar vidare att bilden av 
fritidshemmets verksamhet inte blir konsekvent då man anser att verksamheten 
behöver mer aktiviteter initierade av vuxna för att bidra ”till att stimulera barns 
intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling och lärande” (Skolverket 
2010:7). 
 
Haglund (2009) visar i en jämförande studie mellan fritidshem i Sverige och dess 
motsvarighet i USA att man i svenska fritidshem inte avser att rikta verksamheten 
mot en utökad skoldag vilket man har gjort i den amerikanska motsvarigheten. Den 
svenska diskursen som dominerat för fritidhemmets verksamhet de senaste åren har i 
stället handlat om att komplettera skolan med ett innehåll som ska skilja sig från den 
traditionella undervisningen. Haglund nämner även Allmänna råden för kvalitet i 
fritidshem som ska verka som stöd i fritidshemsverksamheten där han menar att just 
fritid och vad det innebär inte beskrivs mer än kortfattat. Han menar vidare att det 
inte heller ges någon tydlig förklaring till vad begreppet meningsfull fritid innebär, 
men anser att det i nuläget är det närmaste vi kan komma fritid som vetenskap. 

 

 

2.4 Tidigare forskning om informellt lärande 
 
”Informellt lärande är enkelt uttryckt alla lärandesituationer som inte är typiskt 
förknippade med skolan” (Jensen 2011a:12). Det Jensen beskriver är det livslånga 
lärandet som startar då vi föds och pågår hela livet långt efter åren i skolan. Det 
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organiserade lärandet – det formella lärandet är det lärande som styrs av läroplaner 
och är motsatsen till det informella lärandet. Det informella lärande lärs ofta av en 
tillfällighet då en individ tillägnar sig kunskaper planerat eller oplanerat under icke 
organiserade former (a.a.). 
 
Illeris (2007) beskriver vardagslärandet som den kunskap vi erhåller genom att möta 
världen med dess impulser och intryck som vi måste skapa förhållningssätt till för att 
kunna orientera oss i. Han menar vidare att den kunskapen är nödvändig för att vi ska 
klara vardagen tillsammans med våra medmänniskor. Faktum är att Illeris drar en 
parallell mellan vardagslärandet och det informella lärandet men understryker att det 
informella lärandet är mer målinriktat och inte rums eller tidsbegränsat. Illeris 
poängterar att man internationellt för en diskussion kring att det informella lärandet 
inte är kopplat till en specifik utbildning men som inte heller utesluter att ett formellt 
lärande kan ske samtidigt. Rohlin (2011) är av samma åsikt och anser att det 
informella lärandet och det formella lärandet är varandras förutsättningar och många 
gånger verkar tillsammans. Hippinen (2011) ger ett exempel på en situation där 
eleverna i en aktivitet med bakning utifrån ett eget val deltar i en frivillig aktivitet 
där det informella och formella samverkar. Eleverna ges då frivilligheten att baka 
samtidigt som de får undervisning i matematik och läsning.  
 
Rohlin (2011) anser att det finns skäl att diskutera fritidspedagogikens 
kunskapsområden med anledning av de olika perspektiv av lärande som kommer till 
uttryck beroende av hur vi ser på frågan hur och vad. Hon menar vidare att det är av 
vikt att exempelvis anlägga ett samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt 
perspektiv på undervisningen i skolan så att olika lärandeperspektiv kan komma till 
uttryck. Hennes uttalande har stöd i läroplanen som säger att: 
 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar 
utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av 
en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de olika pedagogiska synsätten i förskola, förskoleklass 
och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande (Skolverket Lgr11:7). 

 
Med styrdokumenten som stöd menar Rohlin att det informella och formella lärandet 
kan samverka för att ge “[...]en kompletterande lärmiljö där mycket 
experimenterande pågår i meningen ‘sätta kunskapen i kroppen’ genom bl.a. drama, 
musik, bild etc.” (2011:132). En samsyn med Rohlins uppfattning har Jensen (2011a) 
som beskriver att kroppen är en pådrivande kraft åt viljan att lära mer och lyckas. 
Han beskriver vikten av att vi upplever världen med våra sinnen men lägger 
tyngdpunkten vid att vi genom våra handlingar upptäcker världen i vidare mening. 
Jensen (2011) använder Illeris (2008) term “lärandesfärer” då han beskriver det 
livslånga lärandet som pågår långt före skolåldern och fortsätter långt efter avslutade 
studier. Han menar att det är lärandet som sker i många olika sammanhang där det 
ena inte utesluter det andra.  

 

 

2.4.1 Formellt och informellt lärande varandras förutsättningar 
 
Hjalmarsson (2011) redogör för Haglunds (2004) uttalande som menar att de 
politiska företrädarna främst lyfter elevers ämneskunskaper som viktiga och som 
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med andra metoder än den traditionella undervisningen bidrar med skall erbjudas på 
fritidshemmen. Haglund ställer därmed frågan om elever slutar lära sig saker då de 
lämnar klassrummet och går till fritids eller ut på rast. Eftersom svaret på frågan är 
nej menar Haglund att det lärande som sker i elevernas lek under den fria tiden inte 
får den rättmätiga uppmärksamhet den borde få.  Enligt Haglund är skälet till detta 
att perspektivet på lärandet under lek och praktiska aktiviteter begränsat. Klerfelt 
(1999) har kritiskt granskat lärandet i och utanför skolan och gör en jämförelse dem 
emellan där hon använder sig av Resnicks resonemang av lärandet utanför den 
traditionella skolmiljön. Resnick delar in lärandet i fyra kategorier som Klerfelt 
använder sig av då hon beskriver fritidshemmet “[...]som en informellt strukturerad 
miljö för lärande” (Klerfelt 1999:90). Hon visar på de skillnader som utspelar sig i de 
lärande situationerna på fritidshem och i skolan. 
 

1. Undervisning i skolan fokuserar på individens prestationer, medan lärande 
utanför skolan ofta sker tillsammans. 
Här visar Klerfelt på den distinktion som finns mellan de lärsituerade tillfällen 
eleverna får under den samlade skoldagen där lektionerna utformas utifrån ett 
individuellt kunskapssökande arbetssätt och fritidstiden erbjuder ett lärande i 
samspel med andra.  

 
2. Skolan syftar till utvecklande av tankeverksamheten utan hjälpmedel, medan 
mentalt arbete utanför skolan vanligtvis stöds av kognitiva verktyg. 
Med detta menar hon att skolan uppmuntrar och premierar de elever som 
använder huvudräkning och klarar prov utan hjälpmedel. På fritidshemmet 
används däremot med fördel tekniklådor, köksredskap och annan utrustning för 
den kognitiva utvecklingen och i experiment. Klerfelt belyser detta med ett tydligt 
exempel där det ena inte utesluter det andra. Hon beskriver navigatörens 
kunskaper om att läsa karta och kompass med en omöjlig uppgift att lösa om den 
inte har tillgång till dessa. Då ter sig dessa kunskaper relativt värdelösa. 

 
3. Lärande i skolan baseras på manipulation av symboler, medan mentalt arbete 
utanför skolan samspelar direkt med objekt och situationer.  
Här drar Klerfelt en parallell till de tecken och symboler som elever får lära sig i 
undervisningen men många gånger utan koppling till vardagslivet och vad de kan 
användas till. Klerfelt menar att eleverna på fritids får den direkta anknytningen 
exempelvis i samband med samlingar där eleverna sköter närvarolistan och för in 
antalet elever i journalen. Man har skapat ett gemensamt språk där elevernas 
närvaro, ledighet och sjukfrånvaro markeras med olika symboler alla kan tolka 
och förstå. En formell lärsituation där det informella lärandet tillfogas eleverna då 
de övas i ledarskap och att demokratiskt leda möten.  

 
4. Slutligen, undervisning inom skolan syftar till att lära generella färdigheter och 
kunskaper, medan situationsberoende kompetenser dominerar livet utanför 
skolan. 
Klerfelt beskriver skolans bidrag till de situationsberoende kunskaperna till våra 
elever som relativt oanvändbara i deras framtida yrkesval. Hon redogör för studier 
och forskning där den kunskap som eleverna fått i skolan i mycket liten del kan 
överföras till praktiken och att de människor som fått väldigt lite formell 
utbildning ändå klarar av sitt arbete med mycket avancerade uppgifter. Det mesta 
tyder på att det vid förändringar i processen är de skolade personerna som klarar 



7 

uppgiften bäst. Däremot är det inte kunskaper de förvärvat i skolan de använder 
utan tar på eget initiativ fram egna metoder. Lärandet på fritidshemmet är 
situationsbaserat och lärs i sammanhang. Klerfelt lämnar frågan öppen att fundera 
över om eleverna har användning och kan överföra sina lärdomar från 
fritidshemmet till framtida sammanhang. 

 
Utifrån det här diskuterar Klerfelt Resnicks resonemang där skolan tillmäts en 
otillräcklig miljö för yrkeslivet efter skolan. Klerfelt anser att fritidshemmet med sina 
autentiska miljöer där eleverna genom leken lär och bekantar sig med olika yrken 
och livet efter studierna kan lära på det sätt som Resnick menar att “[...]lära 
tillsammans, lära med kognitiva verktyg, lära med hjälp av objekt eller händelser 
samt utveckla situationsberoende kompetenser” (Klerfelt 1999:92). Hon menar även 
att skolan omvänt skulle kunna utveckla en mer stimulerande studiemiljö där man ser 
till olika pedagogiska grundidéer att lärande sker på olika sätt vilket ger ett bredare 
utbud av kontexter. Det är i variationen av de formella och informella lärmiljöerna 
Klerfelt anser att vi bör göra skillnaden mellan skola och fritidshem större istället för 
att se till ett närmande av de olika utbildningssätten. ”Kanske fritidshemmet 
tillsammans med skolan med sina traditioner av skilda pedagogiska miljöer skulle 
kunna erbjuda de olika motstridiga sätt att lära som Resnick pekar ut” (1999:92). 
 
Jensen (2011a) anser att faktorer som barnets intresse, den omgivande miljön, hur 
mycket tid som finns och det sociala sammanhanget är det som skiljer sig mellan 
lärande på fritiden och lärande i skolan. När det gäller lärande i skolan kan en lärare 
bestämma när ett ämne är färdigbearbetat och ska avslutas, medan ett barn som lär på 
fritiden själv väljer vad det vill undersöka och hur länge detta ska pågå. Detta 
beroende på hur motiverat och engagerat barnet är. Barnen kan med god tillgång till 
material göra experiment och undersökningar på egen hand i sitt kunskapssökande på 
fritidshemmet. I skolan finns ofta begränsningar för barnens eget lärande om det inte 
ryms i undervisningens planering medan det i den fria verksamheten finns större 
möjligheter för barnen att ta egna initiativ då planeringen inte styr på samma sätt. 
“Den fria tidens lärande är inte gränslöst men reglerat på helt andra grunder än 
skolans lärande” (Jensen 2011a:15).   

 

 

2.4.2 Brister i forskningen och vanliga missuppfattningar om 
informellt lärande på fritidshem 

 
Jensen (2011b) beskriver några påståenden som utgör kärnan av informellt lärande 
där han bland annat belyser att informellt lärande ofta är implicit, d.v.s. eleven 
uppfattar inte vad den lärt sig eller att den ens har lärt sig något. Vidare menar Jensen 
att en vanlig missuppfattning är att det informella lärandet är oöverlagt och 
instinktivt då det inte sker mot uppställda mål eller är schemalagt. Hjalmarsson 
(2011) framhåller att det finns oerhört lite forskning inom området för lärande på 
fritidshem och menar att fritidshemmet erbjuder informella lärandekontexter där 
resultatet inte bedöms eller betygsätts. Hon menar vidare att det kan vara en av 
orsakerna till de brister i verksamheten som inspektioner och granskningar har visat. 
Ett allvarligt tillägg är att skolledare utifrån samma okunskap har bristfällig 
information och kunskap om fritidshemmets uppdrag. Här framhålls även att det 
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utifrån den mycket minimala forskning som gjorts av barns utveckling utanför de 
formella lärandesituationerna inte finns någon vetenskaplig forskning alls om hur 
pedagogerna möter elever i dessa situationer. Jensen (2011b) lyfter bristen på 
synliggörandet av elevers lärande i samband med att verksamheten inte regleras av 
uppnåendemål och att det utifrån detta inte kontrolleras vad eleverna lär sig i 
fritidshemmet. Han beskriver fritidshemmet som den icke schemalagda men 
spontana verksamheten och ger exempel på att föräldrar vanligtvis frågar sina barn 
vad de lärt sig i skolan och inte vad de har lärt sig på fritids. Han redogör för den 
förskjutning som blir mot att vi då endast tror att vi lär oss i skolan. Det är viktigt att 
vi använder oss av begreppet informellt lärande och i det sammanhanget även 
framhålla att det är troligt att vi troligen lär oss mer utanför den traditionella 
undervisningsformen (a.a.).  
 

 

2.5 Undervisningsbegreppet och fritidslärarens yrkesroll 
 
Hjalmarsson (2011) beskriver komplexiteten angående fritidspedagogers svårigheter 
att göra sin profession synlig och begriplig för andra. Vidare lyfter hon den 
diskussion som förs idag där man har börjat uppmärksamma det faktum att vi lär oss 
utanför de formaliserade sammanhangen. Rohlin (2011) beskriver hur skolan 
traditionellt sett har haft ensamrätt på undervisning men undervisningsbegreppet har 
med tiden kommit att utökas till att utövas inom både förskola och fritidshem där den 
är mindre förknippad med tid och rum. Den kultur som råder då det gäller 
undervisning i fritidshemmen bygger på ett avståndstagande från det formella 
lärandet där fritidsläraren i stället skapar miljöer anpassade utifrån barngruppens 
behov, förutsättningar och intressen. Den fritidspedagogiska grundtanken är att dessa 
miljöer ska stimulera eleverna till informellt lärande genom socialisation, 
kommunikation och samspel (a.a.).  
 
Hippinen (2011) redogör för studier om lärande på fritidshem gjorda av Elofsson 
2008 och Bardon 2008. De framhåller fritidhemmens uppdrag som genom åren har 
ändrats från att tidigare endast varit koncentrerat på elevernas sociala utveckling 
numera kompletterats med att fokusera på lärandet även under den lektionsfria delen 
av skoldagen. Elofssons studie riktar sig främst till fritidslärarnas egen syn på 
lärande där de fritidslärare som intervjuades ansåg att begreppet lärande endast var 
formellt och att de inte använder lärande som begrepp i sin verksamhet. De menade 
även att de inte arbetar med formellt lärande på fritidshemmet men att det ändå sker 
ett lärande där. Det Bardon synliggör i sin studie är att samhället värderar lärandet i 
fritidshemmet och den traditionella skolundervisningen olika där den senare värderas 
högre vilket påverkar fritidslärarnas syn på sin egen roll. Johansson och Holmbäck – 
Rolander ger oss en beskrivning av hur samhället kategoriserat lärare och 
fritidslärare utifrån “[...]tyngd och grad av oumbärlighet” (2000:116). De belyser 
lärarens högre samhälleliga status jämfört med fritidslärarens utifrån att skolan är 
obligatorisk och fritidshemmet är frivilligt och kan ifrågasättas. De konstaterar att 
föräldrar och övriga i samhället ser läraren i skolan som central och viktig för 
elevernas framtid där fritidsläraren bidrar med “[...]ett trevligt men icke nödvändigt 
inslag” (2000:116). Johansson m.fl. lyfter den del i styrdokumenten där allmänna 
råden för kvalitet i fritidshem (2007) benämner fritidsläraren som ett viktigt inslag i 
elevernas utbildning genom att de bidrar med andra perspektiv än den traditionella 
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undervisningen gör. Johansson m.fl. menar vidare att fritidslärarens yrkesroll 
regleras av skollag och läroplan men har en mer svårdefinierad position än 
exempelvis förskollärare och lärare. Utifrån den tesen belyser Johansson m.fl. de 
faktorer som påverkar fritidslärarens svårigheter att synliggöra sig själva som lärare 
och kompetenta medverkare till elevernas utbildning.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Vi vill undersöka det lärande som sker på fritidshemmet och då specifikt det 
lärande som sker under den fria tiden, det vill säga det informella lärandet. 
Vi vill ta reda på hur fritidslärare arbetar för att synliggöra det lärande som 
sker på fritidshemmet för elever, föräldrar och övriga pedagoger i skolan 
samt vilka eventuella hinder som upplevs för att belysa detta. I vår studie 
undrar vi även om fritidslärare kan beskriva när det informella lärandet sker 
under tiden för fritidshemsverksamheten. Vi vill även bringa reda i om 
fritidslärare har informellt lärande med som medveten grundtanke i den 
dagliga verksamheten samt vilka eventuella problem finns med 
synliggörandet av det informella lärandet? 

            Utifrån syftet ställer vi följande frågor: 
 

• När sker informellt lärande på fritidshemmet? 
• Hur arbetar fritidslärare för att synliggöra informellt lärande?  
• Har fritidslärare informellt lärande med som grundtanke i den dagliga 

verksamheten? 
• Vilka eventuella problem finns med synliggörandet av det informella 

lärandet? 
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Vi kommer här att belysa några olika teoretiska utgångspunkter inspirerade av Lev 
Vygotskij och Jean Piaget som vi haft med oss för att genomföra vår studie. 
Inledningsvis beskriver vi Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande och vi 
avslutar med att redogöra för Piagets syn på lärande genom att beskriva det 
konstruktivistiska perspektivet. 
 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Den ryske psykologen Vygotskij som levde mellan 1896-1934 menar att i ett 
sociokulturellt perspektiv använder vi språkliga eller intellektuella redskap eller 
verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Han anser att språket är 
grundläggande för barn och ungas psykiska utveckling och då speciellt minne och 
tänkande. Han menar vidare att ingen utveckling av varken tänkande eller språk sker 
utan social kommunikation. Barnet får nya begrepp via språket från de vuxna och gör 
sedan dessa till sina egna när de använder dem i nya sammanhang (Vygotskij 1999). 
Även Säljö (2000) beskriver detta och menar att kommunikation och 
språkanvändning är helt centrala i det sociokulturella perspektivet. Då barnet 
kommunicerar om vad som händer i leken blir det delaktigt i hur andra människor 
förklarar och uppfattar saker. Barnet tänker genom och med de språkliga uttryck som 
det hört och lärt sig i sampel med andra. 
 
Carlgren (1999) beskriver Vygotskijs socialkonstruktivistiska tänkande i att utveckla 
kollektiva lärandesituationer där varje deltagare bidrar till att utveckla allas 
förståelse. Man lär sig genom att delta i gemensamma aktiviteter där handlingar och 
innebörder utformas. Genom att lära sig hantera aktiviteterna skapar man mening i 
den sociala interaktionen. Barnet imiterar handlingar och använder sedan de nya 
kunskaperna i meningsfulla samband. Enligt Vygotskij (1999) är det genom andra 
man lär känna sig själv. 
 
Enligt Egidius (2005) anser Vygotskij att eleven har potentiella utvecklingszoner 
som utmanar till lärande. Den närmaste utvecklingszonen eller proximala 
utvecklingszonen är en sådan period då vi lämnar den nuvarande utvecklingsnivån i 
lärandet för att nå nästa nivå med stöd av lärare, kamrater eller föräldrar. Den 
närmaste utvecklingsnivån skall ligga på en nivå som ger en rimlig utmaning till 
lärande. Senare klarar vi dem helt självständigt vilket innebär att vi då är uppe på 
nästa utvecklingsnivå (a.a.). 

 

 

4.2 Konstruktivistiskt perspektiv 
 
”Jean Piaget (1896-1980) har länge varit tongivande inom den västerländska 
utbildningskulturen” (Williams 2006:36). Williams beskriver vidare att Piaget var 
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naturvetare men att han såg sig själv som kunskapsteoretiker. Han anses vara 
föregångare till den teori vi idag kallar konstruktivismen där han fokuserar på den 
mänskliga intelligensen som en helhet och hur kunskap utvecklas hos den enskilde 
människan inom olika områden. Piaget ansåg att lärarens uppdrag är att möjliggöra 
barns lust och upptäckarglädje att experimentera utifrån barnets eget intresse 
och riktade sin forskning till att förstå individens kunskapsutveckling (a.a.).   
 
Illeris (2007) beskriver Piagets konstruktivistiska syn på lärande där “[...]människan 
genom lärande och kunskap själv konstruerar sin förståelse av omvärlden, ett synsätt 
som utesluter varje föreställning om att lärande skulle vara någon sorts 
‘påfyllnadsprocess’ där en viss person, exempelvis en lärare, överför insikter, 
färdigheter och kunskaper till andra personer, exempelvis elever” (2007:53). Då 
lärande innebär att man kopplar något nytt till det man redan vet anser Piaget att det 
kan ske genom assimilation eller ackommodation. Assimilation där man tillför något 
mer till de tidigare vunna kunskaperna, ackommodation då redan förvärvade 
kunskaper omstruktureras och får nya svar eller en annan mening (a.a.).  
 
Säljö (2000) beskriver Piagets syn på den vuxnes roll i barns lärande som störande 
element då den påverkar barnets kreativitet och eget experimenterande. Det bekräftas 
av Williams (2006) som beskriver Piagets syn på vuxnas auktoritet som en 
hämmande faktor där barn stimuleras av utmaningar som inte kommer från 
auktoriteter utan från jämställda, med andra ord andra barn.  
 
Piaget (2006) redogör för sin syn på barns utveckling genom fyra olika stadier eller 
faser där han markerar barnets utveckling utifrån en åldersindelning. Det stadie 
barnet befinner sig i då det är i skolåldern, med andra ord den konkret- operationella 
fasen, utvecklar det förmågan att samarbeta med andra barn. Piaget menar att den 
möjligheten finns med anledning av att barnet då inte blandar sina egna åsikter och 
ståndpunkter med andras. Det framgår under samtal barnen emellan där det blir 
tydligt hur de lyckas samordna sina synpunkter. Barnet har nu förmågan att förklara 
för jämnåriga verbalt och inte bara genom handling. Piaget menar att det tidigare 
egocentriska beteendet från småbarnsåren nästan helt har försvunnit och barnet 
tänker oftast innan det handlar. Han anser att barnens enighet om det som ska läras är 
avgörande för om konstruktivt lärande ska ske (a.a.).  
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5 METOD 
 
Syftet med vår uppsats var att bidra med fördjupad kunskap om hur lärare i 
fritidshem synliggör det informella lärandet som sker på fritidshem för barn, 
föräldrar och andra pedagoger i skolan. Vi ville även undersöka om lärare på 
fritidshem har det informella lärandet med som grundtanke i den dagliga 
fritidshemsverksamheten samt när det informella lärandet äger rum. Vi valde därför 
att genomföra kvalitativa intervjuer med lärare i fritidshem på sex olika skolor.  
 
Enligt Johansson och Svedner (2010) ger rätt använda intervjuer kunskap som är 
direkt användbar i yrket som lärare.  
 
 

5.1 Undersökningsmetod 
 
I kvalitativ forskning betonar man enligt Bryman (2008) det generella och man 
lägger stor vikt vid intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar. Han menar 
att det är uppsatsens frågeställning som bestämmer vilken forskningsstrategi som 
bäst lämpar sig för att insamla information. Denna undersökning utfördes med en 
kvalitativ ansats. Vi ansåg att den passade vår studie bäst då vi ville få fram hur 
respondenterna ser på och uppfattar sin omgivning. Bryman anser att kvalitativa 
studier oftast lägger tyngden på orden istället för på kvantifiering vid analys och 
insamling av data. I kvantitativa undersökningar används ofta diagram, enkäter och 
siffror för att redovisa resultat på insamlad fakta. Han menar vidare att intervjuer är 
en lämplig metod då respondenten ges möjlighet att utveckla sina resonemang och 
det är möjligt att ställa följdfrågor. Man intresserar sig för den intervjuades 
synpunkter och vill lyfta fram detaljerade och fylliga svar medan en kvantitativ 
intervju mer speglar forskarens intressen där syftet är att få svar som snabbt kan 
bearbetas och kodas. En kvalitativ intervju är flexibel och följsam där man kan ställa 
följdfrågor på det som intervjupersonen svarat till skillnad mot en kvantitativ studie 
där sådana avvikelser inte tillåts i.   
 
Bryman (2008) beskriver skillnaden mellan två olika former av kvalitativa intervjuer: 
ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Den ostrukturerade intervjun kan 
bestå av en enda fråga och intervjupersonen får därefter associera och svara fritt. Den 
semistrukturerade intervjun leds av en intervjuguide där respondenten har stor frihet 
att utforma sina svar och även intervjuaren har stort spelutrymme till följdfrågor. Vi 
använde oss av semistrukturerade intervjuer i denna studie då vi hade en 
intervjuguide (se bilaga) att gå efter med relativt specificerade frågeställningar. Dock 
hade intervjupersonen stor frihet att utforma svaren. Vi var inte helt bundna till 
intervjuguiden utan kunde ställa följdfrågor eller ändra ordningsföljden om det 
visade sig passa bättre.  
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5.2 Urval 
 
Vi har genomfört intervjuerna på sex olika fritidshem där vi enligt ett 
bekvämlighetsurval intervjuade pedagoger som var tillgängliga vid intervjutillfället 
och väsentliga för våra forskningsfrågor (Bryman 2008). Detta innebar att vi valde 
att intervjua sex fritidslärare som arbetar på fritidshem vi redan kände till. Samtliga 
respondenter bestod av utbildade lärare i fritidshem med lång tid i yrket. Alla sex var 
kvinnor. Vår önskan var att intervjua både manliga och kvinnliga fritidslärare men då 
endast kvinnliga lärare i fritidshem var tillgängliga vid tiden för intervjuerna nöjde vi 
oss med detta.   

 

 

5.3 Etiskt förhållningssätt 
 
Vi har i vårt arbete strävat mot att våra respondenter skulle känna sig trygga med att 
deras svar behandlades anonymt samt att deras identitet inte skulle röjas i vår studie. 
Bryman (2008) skriver om de fyra etiska principer som gäller för forskning i bland 
annat Sverige. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Principerna klargör bland annat att forskaren måste informera 
om syftet med undersökningen, att deltagandet är helt frivilligt, att de berörda ska ge 
sitt samtycke till att delta och att de har rätt att hoppa av om de så önskar. De 
intervjuade ska vara säkra på att deras identitet är skyddad och att de varken som 
enskilda personer eller de skolor/ fritidshem som de arbetar på ska gå att identifiera. 
Insamlad information och data får endast användas i forskningen och inte för något 
annat syfte. Detta klargjorde vi genom information via brev med förfrågan om 
deltagande till de berörda (se bilaga) och ytterligare information i samband med 
intervjutillfällena. Bryman (2008) anser att det är viktigt att intervjufrågorna som 
ställs inte gör intrång i personens privatliv och att man som forskare respekterar 
deltagarnas rätt till anonymitet.  
 
 

5.4 Genomförande 
 
Vi lämnade ut vårt brev en månad före de tilltänkta intervjutillfällena med förfrågan 
om deltagande till fritidslärare på sex olika fritidshem vi redan kände till. Därefter 
togs vidare kontakt via telefon då tid och plats för intervjun bestämdes. Alla 
tillfrågade fritidslärare ställde upp på att delta i undersökningen. Vi valde att delge 
respondenterna frågorna i förväg för att de skulle få chans till att förbereda sig inför 
intervjun då vi ansåg att detta kunde påverka resultatet i undersökningen positivt. I 
brevet stod att intervjun beräknades pågå ungefär en timme. 
 
Intervjuerna gjordes på respondenternas egna fritidshem så att de skulle känna sig 
mer avspända i sin invanda miljö. Vid intervjutillfällena bad vi om att få tillgång till 
ett ostört rum så att respondenten och vi inte skulle bli avbrutna och störda under 
intervjuns gång. Som stöd för minnet valde vi att spela in intervjuerna via 
smartphone, både för att få med vad som sades och på vilket sätt det sades (Bryman 
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2008). Genom att inte behöva bli distraherad av att föra anteckningar kunde vi ägna 
tiden åt att lyssna och följa upp synpunkter på ett bättre sätt. Bryman (2008) menar 
att respondenterna kan bli skrämda av att bli inspelade och inte yttra sig i den 
omfattningen de hade gjort utan inspelning. Vi hade förberett våra respondenter i 
brevet med vår förfrågan på att vi önskade spela in intervjun. Även vid 
intervjutillfället frågade vi respondenterna om de godkände att vi spelade in vad som 
sades och ingen av de intervjuade hade något emot detta.  
 
Vi valde att intervjua sex aktiva lärare i fritidshem och ansåg att detta gav oss 
tillräckligt med material för att få svar på våra frågeställningar och att söka se 
mönster. Vi anser dock inte att det är tillräckligt för att dra en allmängiltig slutsats. 
 
 

5.5 Databearbetning 
 

Intervjuerna spelades in med hjälp av smartphones som sedan lyssnades av och 
transkriberades. Sedan följde ett omsorgsfullt arbete med att hitta olika teman som 
bildade mönster i svaren för att därefter sammanföra dessa i olika kategorier. Dessa 
resulterade i underrubriker i textens resultatdel. 

 

 

5.6 Reliabilitet 
 
Vi hade en intervjuguide att gå efter i vår undersökning men frågorna var öppna och 
gav respondenterna möjlighet att styra riktningen på diskussionen. Detta ökar 
chansen till sanningsenliga svar och stärker därmed reliabiliteten anser Bryman 
(2008). Han menar vidare att viktiga budskap från respondenterna kan gå förlorade 
om den intervjuade anpassar sina svar för att passa in på frågeställningarna. Denna 
uppsats avser att utreda fritidslärares uppfattningar och erfarenheter och alltför 
ledande intervjufrågor hade kunnat få negativ inverkan på resultatets reliabilitet. 
 
 

5.7 Validitet 
 
Johansson och Svedner (2010) anser att för att få reda på validiteten i 
undersökningen måste man fråga sig om resultatet ger en sann bild av det man avsåg 
att undersöka. Trost (2005) menar att intervjuerna bör utföras av mer än en person 
eftersom personliga tolkningar av svaren då minskar och detta minskar risken för 
skevhet i resultatet. Denna uppsats har två författare där intervjuerna har genomförts 
genom att båda författarna har gjort tre inspelade intervjuer vardera och tolkat dessa 
var för sig för att sedan sammanföra resultatet och tolkningen av dessa gemensamt. 
Detta minskar därmed risken för personliga tolkningar. I studien förstärks texten med 
citat från fritidslärarna för att på så vis öka tillförlitligheten i undersökningen. 
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5.8 Metodkritik 
 

Kvalitativ forskningsstrategi är tolkande, induktiv och konstruktionistisk i sitt slag 
enligt Bryman (2008). En del kritik har framkommit, som att kvalitativ forskning 
anses subjektiv och svår att generalisera och replikera. Dock anses kvalitativ 
forskning vara en mer öppen forskningsstrategi än kvantitativ strategi. 

Bryman (2008) anser att en svaghet i den kvalitativa forskningen är att det lätt blir ett 
tolkande synsätt. I valet av denna insamlingsmetod finns en risk för att personliga 
åsikter kan påverka tolkningarna av respondenternas intervjusvar. För att minska 
risken för detta spelades samtliga intervjuer in. Det gick då att återkomma till 
respondenternas ordagranna svar i efterhand och då klargöra och uppfatta tonläge 
och tveksamheter i tolkning av resultatet. Risken fanns även att respondenten fann 
situationen formell och inspelningen besvärande. Det förvarnades i den 
intervjuförfrågan som skickades ut om att det fanns en önskan om att spela in det 
som sades.  Avsikten var att skapa en så bekväm situation som möjligt för de 
intervjuade i hopp om genomtänkta och uppriktiga svar.  

Om vi kritiskt ser på vår forskarroll och vad vi skulle kunnat göra annorlunda så 
skulle vi bytt plats på några av frågorna i intervjuguiden för att underlätta för 
respondenterna. En annan del är att alla respondenterna var kända för oss sedan 
tidigare. Detta är både till för och nackdel, men vi upplevde det som en fördel att 
intervjutillfällena blev mer avslappnade än om vi varit helt okända för varandra. En 
nackdel kan vara att man i intervjun tror sig veta vad respondenten kommer att svara. 

Enligt Trost (2005) är valet av metod snarare en smaksak än ett val där tillförlitlig 
empiri blir resultatet. 
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6 RESULTAT 
 
I detta kapitel redogör vi för de resultat vi fått utifrån våra intervjuer. Resultatet 
redovisas utifrån fyra huvudrubriker med ett antal underrubriker som redovisar 
respondenternas svar på våra intervjufrågor samt diskussioner som följde frågorna. 
Med anledning av respondenternas anonymitet benämner vi fritidslärarna med Fl 1- 
Fl 6. 
 
 

6.1 Fritidslärares definition av informellt lärande 
 
Vi inleder resultatredovisningen med att redogöra för hur lärare i fritidshem 
definierar informellt lärande.  

 

 

6.1.1 Informellt lärande svårt att beskriva 
 
Alla intervjuade fritidslärarna är eniga om att det med ord är svårt att beskriva 
informellt lärande. De ger svävande svar som tar sin utgångspunkt i att de är 
medvetna om att det hela tiden sker ett lärande men har svårt att koppla det till att det 
just skulle vara informellt. 
 

Jag är inte riktigt säker på hur jag ska förklara. Vi brukar inte prata i de termerna direkt. Alltså, 
barnen lär sig saker hela tiden men vi funderar inte så mycket på att det just är informellt (Fl 2).  

 

 

6.1.2 Informellt lärande som dold undervisning 
 
En av fritidslärarna ger sin syn på informellt lärande och menar att det sker hela tiden 
då eleverna inte är i skolan:  
 

Eleverna lär av varandra i våra åldersblandade grupper på fritidshemmet, speciellt då de yngre 
eleverna lär av de äldre (Fl 5). 

 
Tre av fritidslärarna (Fl 2, 3 och 5) väljer att beskriva informellt lärande utifrån lek- 
och vardagssituationer och tillägger att det är det lärandet som inte syns. Med en viss 
tveksamhet menar en av fritidslärarna: 
 

Det är väl då barnen lär sig saker utanför klassrummet då de kommer till oss på fritids. Här 
skaffar sig barnen massor av kunskap som tyvärr inte är mätbar vilket gör att det inte får den 
uppmärksamhet som vi önskar att den fick. Det är ju vårt sätt att undervisa (Fl 3). 
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6.2 Fritidslärares beskrivning av vilka informella 
lärandesituationer som sker på fritidshemmet 

 

Här nedan beskriver vi fritidslärarnas sätt att skildra de situationer de anser vara 
informellt lärande på fritidshemmet. 

 

 

6.2.1 Elevers språkliga utveckling i informellt lärande 
situationer 

 
Samtliga fritidslärare beskriver situationer i verksamheten som de anser har ett 
informellt lärande för eleverna. De är alla eniga om att samtal både i grupp och 
enskilt är oerhört lärande och viktigt. Exempel på detta kan vara erfarenheter från 
samlingar där alla ska få säga sin åsikt i demokratisk mötesordning.  
 

Därför försöker vi även att planera aktiviteter som gör det möjligt att dela upp barnen lite mer så 
att barngrupperna blir mindre (Fl 2). 

  
En annan aspekt av samtalet som ett informellt lärande komplement där de 
intervjuade fritidslärarna har samma ståndpunkt är då eleverna får öva sig i 
konfliktsituationer. Därtill hör även problemlösning mellan elever samt mellan elever 
och pedagoger. Alla fritidslärarna beskriver situationer där språk och kommunikation 
är en förutsättning för informellt lärande. Ett exempel som en av fritidslärarna 
beskriver är matsituationer: 
 

Vid mellanmålet diskuteras massor av saker. Vi pratar om hur det varit i skolan, om vad de ska 
göra på kvällen men det kan även vara samtal om kropp och hälsa då vi pratar om nyttig och 
näringsrik kost som vi mår bra av, det är oerhört lärande för eleverna. Här ökar och utvecklar vi 
ordförrådet utan att eleverna är medvetna om det (Fl 2). 
 

 
 

6.2.2  Elevers lärande genom samarbete och problemlösning  
 
En fritidslärare (Fl 5) menar att informellt lärande manifesteras tydligt i situationer 
där eleverna sätts på prov att lösa problem. Hon tycker att vuxna många gånger går 
in i elevernas lek och experimenterande och levererar färdiga svar. Hon utvecklar 
detta: 
 

Vi pedagoger bör i stället ställa öppna frågor till eleverna som exempelvis ”Vad hände nu, varför 
hände detta, vad ska vi göra nu?”. Om vi är trygga i vår yrkesroll kan vi leverera mer, ställa rätt 
frågor, få med allas tankar och få eleverna mer engagerade (Fl 5). 

 
Genom samspelet mellan eleverna där de får möjlighet att delge varandra kunskaper 
och själva bidra med eget kunnande kan de sätta sina teoretiska idéer på prov menar 
en fritidslärare. Fyra av fritidslärarna (1,2,3 och 6) har konkreta beskrivningar av hur 
elevers samarbete utvecklas till ny kunskap då eleverna utmanar sig själva och 
varandra genom sina handlingar och vardagslärandet. En av lärarna berättar: 
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Eleverna mäter och jämför till exempel då de fingervirkar eller bygger sandslott och räkneorden 
övar de då de delar upp kuddarna i lekhallen för att det ska bli rättvist lika många (Fl 3).  

 

 

6.2.3  Socialt lärande på fritidshemmet sker informellt i leken 
 
Alla intervjuade fritidslärarna nämner den fria leken som en stor del av elevernas 
vardag. Det är också då de menar att elevernas sociala förmågor sätts på prov. De är 
alla eniga om vikten av att finnas till hands som pedagog och ta vara på och 
uppmuntra kamratligt beteende samt stötta elever som har svårt att ta sig in i 
kamratgruppen. Utifrån den aspekten är de eniga om att det är omöjligt att tillgodose 
alla elevers behov att bli sedda i de stora elevgrupperna på fritidshemmen. En av 
fritidslärarna beskriver att då konfliktsituationer uppstår bör de ingripa men även 
våga ha en avvaktande position: 
 

Vi ska självklart ingripa då eleverna inte kan lösa situationerna själva eller då elever blir utsatta 
för kränkning av något slag, om de inte får vara med eller om det rent av uppstår handgemäng. 
Oftast är det så att den som inte får vara med som slår eller förstör för de andra och då är det 
viktigt att ta reda på orsaken till händelsen (Fl 6).  

 
Alla fritidslärarna är eniga om att det största informella lärandet sker i den fria leken 
där de lär de sociala spelreglerna av varandra. En av fritidslärarna anser att eleverna 
lär sig om vardagslivet på fritidshemmet och att det är det viktigaste informella 
lärandet. Hon säger: 
 

Det kan vara att lära sig att knyta skor eller skala potatis, eleverna lär sig informellt lärande 
under hela sin vakna tid (Fl 5). 

 
 

6.3 Synliggörandet av det informella lärandet på 
fritidshemmet 

 

I följande stycken beskrivs hur fritidslärarna anser att det informella lärandet 
synliggörs genom språkutveckling, matematiskt lärande och vardagliga aktiviteter. 

 

6.3.1  Synliggörandet av elevers språkutveckling genom 
informellt lärande  

 
Tre av fritidslärarna (Fl 2, 3 och 6) anser att det viktigaste informella lärandet genom 
samtal sker i mindre grupper. Alla är eniga om att enskilda samtal är svårt att 
genomföra då grupperna oftast är för stora i förhållande till antalet pedagoger. En av 
fritidslärarna skildrar det så här:  
 

Enskilda samtal förekommer givetvis men man blir oftast avbruten av andra elever eller 
situationer där man tvingas avbryta samtalet för att ingripa (Fl 6).  
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Återkommande i intervjuerna är att fritidslärarna anger måltiderna som forum för 
språkutvecklande situationer där det ges tillfälle att ge respons på elevernas 
språkutveckling. 
 

Vid måltiderna har vi möjlighet att diskutera och då kan vi också hjälpa eleverna med ord för 
olika saker de inte känner till. Det behöver inte alls handla om maten vi äter. Vi har ju oftast så 
många barn omkring oss och tänker inte alltid på att vi faktiskt synliggör många situationer där 
de har lärt sig olika saker (Fl 6). 

 
 

6.3.2  Synliggörandet av elevers lärande i matematik genom 
informellt lärande  

 
Alla fritidslärarna menar att de oftast inte tänker på hur de gör eleverna 
uppmärksamma på att de lär sig matematik på fritidshemmet. De anser att 
matematiktermer som mönster, räkneord och rumsuppfattning kommer in i den 
dagliga verksamheten hela tiden. En fritidslärare påpekar: 

 
Vi är nog ganska dåliga på att uppmärksamma eleverna då de gör matematiska framsteg eller så 
är det så att vi gör det omedvetet. Vi behöver absolut tänka mer på detta (Fl 4). 

 
Två av fritidslärarna (Fl 1 och 5) anger några tillfällen då de synliggjort matematiska 
framgångar med eleverna men är inte säkra på att eleverna kopplade detta till 
matematikämnet då lärandet skett på fritidshemmet utanför lektionstid. En av dem 
berättar: 
 

När en pojke satt och räknade kapplastavar och delade upp dem i olika högar som han sedan 
delade igen kom han på att detta måste ju vara multiplikation. När jag påpekade att han nu lärt 
matte på fritids tittade han på mig och utbrast ”Ja det har jag ju”! (Fl 5). 

 
 

6.3.3  Synliggörandet av socialt lärande genom vardagliga 
aktiviteter  

 
En fritidslärare beskriver hur hon och hennes kollegor efter aktiviteterna på 
fritidshemmet ofta samlar eleverna i en ring och frågar: “Vad har ni lärt er idag”?  I 
ringen får eleverna berätta om de upplever att de har fått någon ny kunskap. Hon 
berättar: 
 

Att samla barnen såhär är en förutsättning för att kunna synliggöra informellt lärande i en stor 
grupp. Det är viktigt att visa eleverna att man lär även om man leker och har roligt. Jag tycker att 
vi har hittat en fungerande form för att visa den stora gruppen på det lärande som hela tiden sker 
för eleverna (Fl 1).  

 
En aspekt som alla sex intervjuade fritidslärarna tar upp är då de menar att 
vardagslärandet och det sociala spelet är viktigt och att det är avgörande att de kan 
respondera vid rätt tillfällen.  
 

Om eleverna ska uppfatta vardagslärandet på fritidshemmet måste de vuxna synliggöra och 
diskutera detta med eleverna. Att man lär sig saker i skolan är självklart medan verksamheten på 
fritids innebär lek och eget inflytande över sin fritid. I leken lär sig barnen till exempel 
turtagning och då är det många gånger viktigt att vi vuxna är med och stöttar framgångarna men 
också handleder om det uppstår konflikter (Fl 3). 
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Samtliga fritidslärare framhåller hur viktigt det enskilda samtalet är för att synliggöra 
det informella lärandet för eleverna. Man vill kunna följa upp saker som händer och 
uppmärksamma lärandet i den stunden det sker men uppger att i de stora 
barngrupperna på fritidshemmet som inte står i förhållande till antalet pedagoger är 
det svårt att hinna med detta. Man försöker att prata så mycket som möjligt med 
eleverna och ställer frågor om hur de tänkt och vad de lärt sig.  
 
 

6.4 Synliggörandet av informellt lärande till föräldrar  och 
andra kolleger 

 

I följande stycken beskrivs hur fritidslärarna anser att det informella lärandet 
synliggörs för föräldrar och övriga kollegor i skolan. 

 

 

6.4.1 Synliggörandet av informellt lärande till föräldrar 
 
Fyra av fritidslärarna (Fl 1, 3, 4 och 5) ser vinsten av att kunna närvara vid elevernas 
utvecklingssamtal. De menar gemensamt att elevernas sociala utveckling är minst 
lika viktig som ämneskunskaperna. Högre mål kan sättas genom att utgå från elevens 
sociala kunskaper och exempelvis titta på individen som en del av ett sammanhang i 
en större grupp och hur den fungerar där. En av dem menar: 

 
Jag tycker det är mycket viktigt att vara med vid skolans utvecklingssamtal. Men det är helt 
orimligt att närvara vid alla elevers samtal även om det är viktigt att se till barnets hela dag, vi 
deltar endast vid behov. Detta på grund av de stora elevgrupperna och det faktum att 
utvecklingssamtalen oftast är förlagda under fritidstid då vi är upptagna av vår verksamhet och 
har svårt att gå ifrån (Fl 5). 

 
Gemensamt för alla fritidslärarna är att de belyser vikten av att informera om 
verksamheten genom en veckoplanering, utflykter och månadsbrev med information 
om kommande händelser och en resumé av månaden som gått. Informationen görs 
synlig för föräldrarna på olika sätt exempelvis genom anslag på väggar och dörrar, 
men även lappar som skickas med eleverna hem. Då de ska beskriva hur de synliggör 
lärandet på fritidshemmet för föräldrar och att det kompletterar elevernas utbildning 
är svaret på frågan gemensamt för dem alla.  
 
Återigen menar man att enskilda samtal är nyckeln till att belysa informellt lärande 
hos varje elev. Däremot skiljer sig metoderna fritidslärarna använder för att belysa 
informellt lärande hos enskilda elever. Tre av fritidslärarna (Fl 3, 4 och 6) beskriver 
hämtning och lämning på morgonen respektive eftermiddagen som de situationer de 
har att tillgå för att kunna berätta om elevers kunskapsutveckling. En av dem 
berättar: 
 

Här har vi vår chans att berätta om dagens aktiviteter och om allt vad barnen har gjort och lärt 
sig. Ibland är det dock så många elever som lämnas eller hämtas samtidigt så det är omöjligt att 
hinna med och prata med alla föräldrar. Eleverna ger oss gratisreklam när de berättar hemma om 
vad de har gjort på fritids, fast å andra sidan kanske det inte framstår som att det har skett ett 
lärande (Fl 4). 
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Endast en fritidslärare (Fl 5) beskriver hur de redan vid första mötet med föräldrar 
berättar om verksamhetens mål och hur de tänker arbeta mot dem:  
 

Man lär på olika sätt och därför beskriver vi fritidshemmet som ett komplement till skolan. 
Fritidshemmet och skolan har samma mål att arbeta mot och då blir kompletteringsuppdraget 
tydligare för föräldrarna (Fl 5). 

  
Två av fritidslärarna (Fl 2 och 3) menar att det är viktigt att de är med vid skolans 
föräldramöten. Där finns möjlighet att lämna information till föräldrarna hur gruppen 
som helhet har utvecklats. Fl 3 menar: 

 
Föräldramöten är bra tillfällen att framföra fritidshemmets pedagogiska grundtanke och hur 
personalen även där möter elevernas nyfikenhet och lust att lära som ett komplement till skolan.  

 
 

6.4.2  Fritidslärares syn på synliggörandet av informellt lärande 
för lärare i skolan 

 
Alla fritidslärare uppger att de har svårt att synliggöra fritidshemsverksamheten och 
det informella lärandet för lärare i skolan. Det finns få tillfällen att berätta om sin 
verksamhet då man inte har så många gemensamma konferenser. Vid de få 
gemensamma stunderna man har är tiden ofta uppbokad för annan information. Två 
av fritidslärarna (Fl 5 och 6) anser att lärarna i de lägre klasserna ser och uppskattar 
verksamheten på fritidshemmet men att så inte är fallet med lärarna i de högre 
klasserna. En fritidslärare menar att:  
 

Vi och lärarna tänker så olika om vad som är viktigt i lärandet och hur man kan lära sig på 
många olika sätt. Vår gemensamma planeringstid används främst till att planera veckans olika 
moment och hur det ska lösas praktiskt.  Vi har länge efterlyst reflektionstid tillsammans med 
lärarna för att få ett helhetsintryck av varje elev (F 6). 

 
 

6.5 Fritidslärarnas uppfattning om reflektion över det 
informella lärandet 

 

Här nedan beskrivs fritidslärarnas uppfattning om reflektion över det informella 
lärandet. 

 

 

6.5.1 Mer tid för reflektion och planering 

 

Två av fritidslärarna (Fl 2 och 5) framhåller vikten av att man som fritidslärare 
reflekterar över det informella lärandet och att man medvetet tänker på detta och har 
det med sig när man planerar fritidshemmets verksamhet. De efterfrågar mer tid för 
reflektion och planering. En av dem beskriver det såhär: 
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Vi är inte alltid medvetna om att vi lär barnen saker på fritids, därför är vi inte bra på att göra 
dem uppmärksamma på det. Antagligen beror det på att vi har så många barn runt oss hela tiden. 
Man hinner inte. Vi behöver definitivt mer tid för planering och reflektion för att kunna ha det 
informella lärandet på fritids i åtanke (FL 5). 

 
Det råder en enighet mellan de intervjuade fritidslärarna om att de oftast måste 
uppmärksamma eleverna på att ett lärande har skett. “Tänkte du på att du lärde dig 
detta nu?” (Fl 1) är exempel på hur fritidslärare uttrycker sig till eleverna för att 
synliggöra att de har utvecklat någon ny kunskap. Med anledning av det stora 
elevantalet i förhållande till antalet pedagoger begränsas möjligheten att fånga upp 
elevernas framgångar och synliggöra dem menar samtliga intervjuade fritidslärarna. 
En av dem menar: 
 

Fritidshemmet är en viktig del av elevernas vardag då de vistas där många, långa stunder. Det 
gör det än viktigare att uppmärksamma elevernas lärande. Ibland kommer de på sig själva med 
att de har lärt sig något nytt. Ett exempel är då en pojke sa “det här var det nyttigaste jag har lärt 
mig på länge” då han lärt sig att knyta sina skor (Fl 2).  

 
Andra situationer som beskrivs är elevers insikter om att resultatet inte alltid blir som 
det är tänkt vilket två av fritidslärarna (Fl 4 och 6) anser är ett mycket viktigt lärande. 
En av dem anser: 
 

Det är så viktigt att vi är närvarande pedagoger som kan hjälpa eleverna med att se detta som ett 
lärande istället för misslyckande. Vår funktion är viktig då vi kan hjälpa eleverna att fundera 
vidare över ett misslyckande för att lyckas bättre nästa gång (Fl 6).  

 
 

6.6 Sammanfattning av resultatet 
 
Samtliga fritidslärare ansåg att det är svårt att med ord beskriva informellt lärande. 
Men gör det efter hand genom att beskriva situationer ur den dagliga verksamheten 
de anser som informellt lärande tillfällen. 
 
Återkommande i samtalen med samtliga fritidslärare är svårigheten att belysa 
lärandet för elever, föräldrar och övriga kollegor. Bland motstridigheterna nämns 
främst de stora elevgrupperna som ett hinder för att uppmärksamma enskilda 
individer och grupper i de lärande stunderna.  
 
Sammanfattningsvis är alla fritidslärarna överens om att eleverna behöver 
pedagogernas stöd och närvaro i sin utveckling. De anser att det är mycket sällan att 
eleverna själva förstår att de har lärt sig något på fritids i en situation med informellt 
lärande utan att detta behöver tydliggöras av fritidslärarna men att tid med varje elev 
är en bristvara. 
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7 DISKUSSION 
 

I det avslutande kapitlet för vi en diskussion kring resultatet av intervjuerna. Vi 
diskuterar fritidslärarnas egen medvetenhet om informellt lärande och om den 
dagliga verksamheten underbyggs av den. Vi samtalar även kring fritidslärarnas egen 
syn på när informellt lärande sker vid tiden för fritidshemmets verksamhet. Samtliga 
fritidslärare anser att det med ord är svårt att beskriva informellt lärande och vad det 
innebär i fritidshemmets verksamhet. Vi diskuterar kring vad det har för betydelse 
för synliggörandet av att ett lärande sker på fritidshemmet. Vår avsikt är att ställa de 
sammanställda resultaten mot bakgrunden och syftet med undersökningen och därtill 
koppla detta till frågeställningen och den teoretiska utgångspunkten vi har valt. 

 
 

7.1 Mer tid för reflektion – tillsammans med kollegor ett 
viktigt verktyg för att belysa lärandet 

 
Fritidshemmet har i den nya skollagen fått ett eget kapitel där det framgår att 
verksamheten ska komplettera elevernas utbildning. Därtill ska fritidshemmet 
stimulera till elevernas utveckling och lärande (2010:800 kap.14 2§). I läroplanen 
Lgr 11 framgår det tydligt att den samlade läroplanens första del ska tillämpas i sin 
helhet av fritidshemmet och den andra delen “[...]gäller i tillämpliga delar” (2011:3). 
De allmänna råden för kvalitet i fritidshem (2007) lyfter och förtydligar det uppdrag 
fritidshemmet är ålagt genom riksdagsbeslut där man menar att fritidshemmet ska 
erbjuda en meningsfull fritid och ge eleverna stöd i sin utveckling.  
 
Utifrån de intervjuer vi har genomfört samt den forskning som gjorts inom området 
för lärande i fritidshem ser vi en komplex situation. Fritidslärare (Fl 2 och 5) 
beskriver att de söker fler tillfällen att reflektera, diskutera och föra fram ett budskap 
om elevernas utveckling och lärande tillsammans med lärarna i skolan.  
 

Vi behöver definitivt mer tid för planering och diskussion för att kunna ha det informella 
lärandet på fritids i åtanke (FL 5). 

 
Fritidslärarna har svårt att med ord definiera informellt lärande men gör det med 
hjälp av skildringar ur verksamheten.  Med hänsyn till det samt fritidslärarnas egen 
utsago ser vi avsaknaden av tillfällen till pedagogiska diskussioner där pedagoger 
från skolans olika verksamheter träffas och samtalar. Fritidslärarnas behov 
samstämmer med Fröman och Johanssons (2011) uppfattning som menar att så gott 
som alla arbetslag de har mött känner av bristen på tid. De menar att den allmänna 
åsikten är att akuta frågor gör anspråk på arbetslagens tid för pedagogiska 
diskussioner. Det är i de pedagogiska diskussionerna vi kan se att utrymme skulle 
kunna existera för fritidslärarna att hitta uttryck för informellt lärande på fritidshem 
och återge det till lärarna för att vidare bidra med en helhetssyn på eleverna. 
Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i fritidshem (2007) beskriver fritidshemmets 
uppdrag att det ska delge eleverna andra kunskaper än de tillägnar sig i skolan. 
Faktum är att allmänna råden beskriver fritidshemmets uppdrag att ge varje elev stöd 
i sin utveckling genom att bidra med en syn som ger en kompletterande bild av 
elevernas hela skoldag. Här menar man vidare att detta bygger på att pedagoger kring 
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eleverna ser olika sidor av elevernas utveckling (a.a.). I möten mellan 
grundskolelärare och fritidslärare i diskussioner om metoder för elevernas utveckling 
och lärande, ser vi vikten av att föra fram olika pedagogiska synsätt som kan bidra 
till en utvecklande organisation kring våra elever.  
 
 

7.1.1 Det enskilda samtalet  
 
Vygotskij (1999) menade att vi ska utmana eleverna på en nivå som ger dem en 
lagom stor utmaning. Han ansåg att läraren har till uppgift att stötta och vägleda 
genom språk och kommunikation. Alla fritidslärarna vi intervjuat beskriver 
situationer där språk och kommunikation är en förutsättning för informellt lärande. 
Piaget hade en konstruktivistisk syn ”[…] att människan genom lärande och kunskap 
själv konstruerar sin förståelse av omvärlden” (Illeris 2007:53). Han ansåg att i 
dialogen med andra barn och vuxna konstruerar barn sin förståelse för sin 
omgivning. Fritidslärarnas önskan om att få tid till enskilda samtal med varje elev 
blir i de stora barngrupperna svårt att tillgodose. Däremot får samtal mellan elever 
utrymme med ett brett urval av kamrater med anledning av barngruppernas storlek 
men utan stöd från pedagoger. Fritidslärarna lyfter framförallt matsituationerna då 
det kan finnas tid för diskussion och språkutvecklande samtal mellan pedagoger och 
elever vilket helt står i relation till Vygotskijs teori som menar att språk och 
kommunikation är centrala verktyg för elevers utveckling (a.a.). Enligt alla 
fritidslärarna i studien är det just det som är det största hindret. Tid med varje elev 
eller förälder för att påvisa informellt lärande är något de efterlyser.  
 

 
Två av fritidslärarna (Fl 1 och 5) beskriver situationer där de uppmärksammat 
eleverna på att de utvecklat ny kunskap i matematik men menar att det är så oerhört 
lite tid till detta att det skulle behövas andra forum avsatta för samtal.  
 

Vi är nog ganska dåliga på att uppmärksamma eleverna då de gör matematiska framsteg eller så 
är det så att vi gör det omedvetet. Vi behöver absolut tänka mer på detta (Fl 1). 

 
Det finns en signifikant återkommande diskussion hos samtliga fritidslärare (Fl 1- 6) 
där man lyfter det enskilda samtalet med elever som viktigt men som ofta uteblir på 
grund av de stora barngrupperna. Det finns en vilja och ett engagemang som räcker 
till ett mindre antal elever och man uttalar att verksamheten planeras utifrån den 
stora gruppen med en liten grupp pedagoger som varierar i antal av olika lokala skäl.  
 

Enskilda samtal förekommer givetvis men man blir oftast avbruten av andra elever eller 
situationer där man tvingas avbryta samtalet för att ingripa (Fl 6).  

 
Tre fritidslärare (Fl 2, 3 och 6) ser även samtal i mindre grupper som 
framgångsfaktor där eleverna tillsammans med en pedagog får diskutera och ta del 
av andras sätt att tänka och handla i olika situationer. De nämner exempelvis 
boksamtal och högläsning där innehållet och karaktärernas olika sätt att handla 
diskuteras.  
 
Den här typen av lärande i grupp stöds av ett konstruktivistiskt/ sociokulturellt 
perspektiv där samtalet tillsammans med andra bidrar till elevens konstruktion av 
den egna förståelsen. Den teorin stöds av Vygotskij (1999) som anser att social 
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kommunikation är avgörande för hur barns tänkande och språk utvecklas. 
Fritidslärarna menar att den typen av samtal i mindre grupper är svår att genomföra 
då övriga pedagoger lämnas med en allt för stor barngrupp.  
 

 

Den fria tiden för barn idag jämfört med eftermiddagshemmen under tiden före 
1990- talet har ersatts av en verksamhet som innehåller så många som 20-25 elever 
per anställd. Alla elevers föräldrar kan utifrån ett fritt val placera sitt barn i 
fritidshemmets verksamhet. Resultatet av att alla elever har rätt till en plats i 
fritidshem är de stora barngrupperna. Det begränsar fritidslärarnas tid för enskilda 
samtal med elever och även samtal i mindre grupper. Det utgör hinder för 
fritidsläraren att synliggöra lärande ur ett sociokulturellt perspektiv där 
”interaktionen och kommunikationen är centrala eftersom dessa länkar för lärande” 
Williams (2006:48). De stora barngrupperna utesluter inte att det sker ett lärande i 
fritidshemmen men den önskvärda respons fritidslärarna uttrycker att de vill delge 
eleverna minskar på grund av gruppstorleken. De nämner även det stora antalet 
elever i gruppen som ett hinder för att tillgodose elevernas föräldrar med information 
om elevernas lärande på fritidshemmet. I Allmänna råden belyser man vikten av att 
ha en kontinuerlig kontakt med föräldrarna och ses som grundläggande för ”[…]ett 
förtroendefullt samarbete” (2007:33). Man understryker även att det är en vinst för 
elever och föräldrar om fritidshemmen samverkar med skolan i olika mötesformer 
som föräldramöten och utvecklingssamtal (a.a.). Här menar samtliga fritidslärare att 
de deltar i skolans föräldramöten och informerar om verksamheten men att det är 
omöjligt att var närvarande vid alla utvecklingssamtal. 
 
Märkligt är att fritidshemmen utifrån ett regeringsbeslut ska bidra till elevernas 
utbildning men forum för att synliggöra elevernas framgångar ges det inte mycket 
utrymme till. Det är upp till varje enskild kommun och skola att exempelvis hitta 
praktiska lösningar för hur fritidslärarna kan delta i alla elevers utvecklingssamtal. 
Alla fritidslärarna i undersökningen lägger tyngdpunkten vid elevernas sociala 
utveckling. Vid utvecklingssamtalen skulle de kunna förmedla detta då de ser 
elevens sociala utveckling som minst lika viktig som ämneskunskaperna. Trots detta 
är dessa samtal förlagda under fritidshemstid av praktiska skäl för skolan men gör 
det helt orimligt för fritidslärarna att delta i.  
 
Gemensamt för alla fritidslärarna är att de anser att de gör vad de kan för att kunna 
möta föräldrarnas frågor och i den mån de hinner berätta om deras barn har utvecklat 
nya kunskaper då eleverna hämtas och lämnas på fritidshemmet.  
 

Här har vi vår chans att berätta om dagens aktiviteter och om allt vad barnen har gjort och lärt 
sig. Ibland är det dock så många elever som lämnas eller hämtas samtidigt så det är omöjligt att 
hinna med och prata med alla föräldrar (Fl 4). 

 
Vi ser naturligtvis den mest önskvärda lösningen att antalet elever på fritidshemmen 
reduceras kraftigt. Men vi anser även att alla elevers rätt till en plats på fritidshem är 
viktigt för elevernas sociala utveckling. Vi beskriver en möjlig vision då vi anser att 
exempelvis högläsning med fördel kan genomföras i samlingen med hela gruppen för 
att sedan föra boksamtal vidare i mindre grupper. Fritidslärarnas önskan att delta i 
alla elevers utvecklingssamtal ses i nuläget som orimligt med tanke på då dessa 
tidsmässigt är förlagda. Med tanke på att utvecklingssamtalen återkommer två 
gånger per år ser vi en möjlig lösning att dela gruppen och medverka i den ena 
halvan på höstterminen och den andra under vårterminen. Det ger en mer rimlig 
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belastning på fritidslärarna och de får möjlighet att framföra elevernas framgångar i 
de informella lärsituationerna. 
 
 

7.1.2 Svårigheter med att synliggöra det informella lärandet 
 
Alla intervjuade fritidslärarna beskriver även vanmakten över att inte ha möjlighet att 
lyfta det informella lärandet till lärarna i skolan. De menar att det grundar sig i att det 
fåtal gemensamma konferenser skolan kallar till oftast är avsatta till annat än 
pedagogiska diskussioner. Med en tillbakablick på forskning som gjorts om 
fritidshemmets uppdrag och verksamhet menar Hjalmarsson (2011) att den 
vetenskapliga forskningen inom området är mycket bristfällig. Utifrån det beskriver 
hon fritidslärarnas svårigheter att i sin profession synliggöra elevers lärande då 
verksamheten inte fått den vetenskapliga acceptans och grund som krävs. Enligt 
Hjalmarsson är det bristen på forskning som är orsaken till att inte 
fritidshemsverksamheten uppmärksammas och ses som ett viktigt komplement till 
elevernas utbildning. Fritidslärarnas beskrivning av bristen på pedagogiska 
diskussioner tillsammans med lärarna i skolan får oss att begrunda Vygotskijs (1999) 
sociokulturella perspektiv. Han anser att det är genom språket och vårt intellekt vi 
tillsammans med i detta fall kollegor som vi lär oss att förstå och bli insatta i vår 
omvärld. Det ter sig uppenbart att utifrån den teorin och fritidslärarnas egna 
uttalanden påträffas stora brister.  
 

Vi och lärarna tänker så olika om vad som är viktigt i lärandet och hur man kan lära sig på 
många olika sätt. Vår gemensamma planeringstid används främst till att planera veckans olika 
moment och hur det ska lösas praktiskt.  Vi har länge efterlyst reflektionstid tillsammans med 
lärarna för att få ett helhetsintryck av varje elev (F 6). 

 
Säljö (2000) är av samma uppfattning och menar att kommunikation via språket gör 
oss delaktiga i andras tankar och kunskaper. Vi menar att skolan i sin undervisning, 
och vi på fritidshemmen bedriver verksamhet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
där vi ser exempelvis grupparbeten och boksamtal som viktiga för elevernas 
utveckling och lärande. Men då vi kommer till samarbete mellan kollegor inom 
samma organisation brister detta och tiden för pedagogiska diskussioner och 
reflektioner där vi kan dela kunskaper om eleverna och varandras verksamheter 
saknas. 
 
Två av fritidslärarnas (Fl 2 och 5) uttalanden om bristen på tid för reflektion och 
pedagogiska diskussioner kan vara orsaken till resultatet av pedagogernas svårigheter 
att i ord förklara informellt lärande. Resultatet från våra intervjuer vittnar om att 
fritidslärarna besitter stora kunskaper inom området för elevers lärande och 
utveckling, men att tiden för pedagogiska diskussioner och reflektioner som håller 
ämnet aktuellt är bristfällig. Det framgår av de svävande svar som inledningsvis 
präglar intervjuerna men som med en stunds eftertanke utvecklas till konkreta 
beskrivningar av elevers lärande på fritidshem.  
 

Vi är inte alltid medvetna om att vi lär barnen saker på fritids, därför är vi inte bra på att göra 
dem uppmärksamma på det. Antagligen beror det på att vi har så många barn runt oss hela tiden. 
Man hinner inte. Vi behöver definitivt mer tid för planering och reflektion för att kunna ha det 
informella lärandet på fritids i åtanke (FL 5). 
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Fritidslärarnas uttalanden tolkar vi som att det finns ett stort behov av att få tid till 
pedagogiska diskussioner och reflektionstid tillsammans med sina kollegor där de 
kan dela erfarenheter och ta del av andras synvinklar. För att få en helhetssyn på 
elevernas utveckling och med anledning av att det informella lärandet inte 
kontrolleras ser vi fritidslärarnas önskemål som avgörande för att kunna synliggöra 
elevers lärande. I dessa diskussioner kan med fördel fritidslärarna få grepp om hur 
elever utvecklat exempelvis sina sociala förmågor vilket i sin tur ger fritidslärarna 
ord och begrepp de kan föra vidare till elever, föräldrar och kollegor. Med detta tror 
vi att synen på fritidshemmet som komplement till elevernas utbildning och 
fritidsläraryrket mer kan komma till sin rätt. 
 
Johansson och Holmbäck – Rolander (2000) bekräftar resultatet då de menar att 
fritidslärarens roll är svår att precisera. De beskriver fritidslärarens position där 
svårigheten ligger i att synliggöra sig själva. Med ett annat perspektiv på det 
informella lärandet anser de att fritidshemmet och dess funktion torde få större 
uppmärksamhet.  
 
Bardon (2008) belyser i sin studie att den samhälleliga status fritidsläraren har i 
jämförelse med grundskoleläraren starkt påverkar dennes egen syn på sin yrkesroll. 
Det får vidare effekter på hur fritidshemmet påvisas som lärande komplement till 
elevernas utbildning. Svårigheten att belysa lärandet på fritidshemmet ligger även i 
att verksamheten inte styrs av uppnåendemål som kan kontrolleras vilket enligt 
Jensen (2011) beskrivs som att samhället då endast kopplar lärandet till traditionell 
skolundervisning. Utifrån resultatet blir det intressant i frågan om att man i 
Skolverkets kvalitetsgranskning Kvalitet i fritidshem (2010:3) anser att 
fritidshemsverksamhetens innehåll till allt för stor del består av lek. Man menar att 
verksamheten i högre grad ska innehålla mer planerad och styrd verksamhet. 
Hjalmarsson (2011) lyfter brister som påvisats i verksamheten genom olika 
granskningar där det även framkommit att det finns stor okunskap hos skolledare. Ur 
ett konstruktivistiskt/ sociokulturellt perspektiv kan vi inte se den fria leken som en 
sämre aktivitet än den planerade och styrda. Fritidspedagogikens grunder bygger på 
att eleverna utifrån eget intresse bygger, ritar, leker rollekar m.m. vilket i 
sakförhållandet utåt sett kan framstå som att verksamheten saknar koppling till 
läroplanen. Kanske är det just där okunskapen ligger hos skolledare och granskande 
utredare att fritidshemspedagogiken bygger på frivillighet och lust att lära, 
experimentera och utforska omvärlden. Då vi tittar på en fritidslärares (Fl 6) 
beskrivning av elevers lärande på fritidshem är det för oss uppenbart att hon ser att 
det sker ett lärande där hela tiden.  
 

Eleverna lär sig informellt lärande under hela sin vakna tid (Fl 6). 

 
Frågan är inte om det sker ett lärande utan hur fritidslärarna ska ges tid att 
respondera nya kunskaper till varje elev och synliggöra det för föräldrar och lärare i 
skolan.  Vi gör en rimlig tolkning av vårt resultat kopplat till den bristen på kunskap 
att det saknas tid och resurser för att få grepp om det informella lärandet på våra 
fritidshem och föra fram det till berörda instanser. 
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7.1.3 Slutreflektion 
 
Med fokus inställt på hur informellt lärande synliggörs på fritidshemmen ser vi en 
samstämmighet mellan alla fritidslärarna att de saknar tid för samtal om elevernas 
utveckling. Tiden för enskilda samtal med varje elev är mycket begränsad på grund 
av de stora barngrupperna vilket delvis är skälet till svårigheten i att synliggöra 
lärandet för föräldrar. En av fritidslärarna beskriver hur hon (Fl 5) går in i elevernas 
lek och kommenterar, ställer frågor och stöttar. Hon ser dessa situationer som oerhört 
viktiga för att få eleverna att knyta an till att de har lärt sig något i leken. 
 

Vi pedagoger bör i stället ställa öppna frågor till eleverna som exempelvis ”Vad hände nu, varför 
hände detta, vad ska vi göra nu? (Fl 5) 

 
Fritidslärarna är eniga om att enskilda samtal om kunskapsutveckling önskas i form 
av att kunna delta i utvecklingssamtalen. Det är också i utvecklingssamtalen fyra av 
fritidslärarna (Fl 1, 3, 4 och 5) främst ser att de skulle kunna förmedla informellt 
lärande till föräldrar.  
 

Jag tycker det är mycket viktigt att vara med vid skolans utvecklingssamtal. Men det är helt 
orimligt att närvara vid alla elevers samtal även om det är viktigt att se till barnets hela dag, vi 
deltar endast vid behov. Detta på grund av de stora elevgrupperna och det faktum att 
utvecklingssamtalen oftast är förlagda under fritidstid då vi är upptagna av vår verksamhet och 
har svårt att gå ifrån (Fl 5). 

 
Man ser i huvudsak att det enskilda samtalet och samtal i mindre grupper har stor 
betydelse för om det ska framgå till elever och deras föräldrar att fritidshemmet är ett 
komplement till elevernas utbildning.  
 
Samtliga fritidslärare ger exempel på hur de beskriver informellt lärande och menar 
att det är fritidshemmets uppgift att förmedla vardagslärandet. Vi kopplar det till att 
fritidslärarna har med sig informellt lärande som grundtanke i verksamheten då de 
anser att det i huvudsak är där de lär sig sociala spelregler. Den organisation som 
idag finns ställer fritidshemmen åt sidan genom att komplettera skolan med resurser 
för att sedan bedriva verksamheten med samma antal elever på eftermiddagen men 
med färre pedagoger. Med de olika avtal som lärare i skolan och fritidslärare har i 
nuläget ger det fritidslärarna en betydligt sämre position då det gäller att påvisa att 
det även sker ett lärande på fritidshemmen. 
 
 

7.2 Sammanfattande diskussion 
 

Då vi med utgångspunkt i resultaten av undersökningen ser till den situation 
fritidslärare idag befinner sig i är det för oss tydligt att de har viss tid för 
gemensamma sammankomster men att bristen på tid är stor. Inledningsvis ställde vi 
oss frågan om hur fritidslärarna synliggör informellt lärande för elever, föräldrar och 
övriga kollegor. Det är i den diskussionen fritidslärarna själva beskriver att det 
saknas tid för enskilda samtal att respondera till elever och synliggöra lärandet till 
föräldrar och lärare i skolan. De anger de stora barngrupperna som en starkt 
bidragande orsak till detta. Fritidslärarna menar även att de med fördel ser elevsamtal 
i mindre grupper som viktiga där eleverna genom språk och kommunikation 
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tillsammans med en pedagog får möjlighet att utvecklas. Dessa samtal är svåra att 
praktiskt genomföra på grund av samma anledning. 

Av de svar vi fått av de intervjuade fritidslärarna får vi respons på frågan om 
fritidslärarna har med informellt lärande som grundtanke i verksamheten. Vi har 
observerat fritidslärarnas svårigheter att beskriva informellt lärande, men att de i sin 
yrkesutövning har det lärandet med i det mesta de gör i verksamheten med eleverna. 
Fritidslärarna menar själva att det är svårt att beskriva informellt lärande men gör det 
genom att berätta om olika situationer i verksamheten på ett sätt som visar att de har 
informellt lärande med som grundsyn. 

 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 
 

Det framgår i Hjalmarssons rapport att skolledare brister i kunskaper om 
fritidspedagogik och fritidsverksamhet. Utifrån att det är rektors och huvudmannens 
ansvar som pedagogisk ledare se till att ”[…]verksamheten som helhet (vår kursiv) 
inriktas mot de nationella målen”, undrar vi om nu Hjalmarsson har tillräcklig grund 
för sitt uttalande hur rektorer och huvudmän kan utesluta fritidshemmen som 
bidragande verksamhet till elevernas utbildning (Skolverket 2011:18). Med gällande 
styrdokument där man är tydligt med fritidshemmets delaktighet ser vi detta som 
mycket intressant för vidare forskning. 

 

 



31 

REFERENSLISTA 
 

Bardon, I. (2008). “På fritids tänker man inte på att man lär sig saker”. Lärande på  

       fritidshem. Magisteruppsats. Jönköpings högskola. 

 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder Malmö: Liber.  

 
Carlgren, I. (red.) (1999). Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur.  

 
Egidius, H. (2005). Att vara lärare i vår tid. Stockholm: Natur och Kultur. 

 
Elofsson, N. (2008). Lärande i fritidshem. Magisteruppsats, Jönköping. Jönköpings  

  högskola.  

 

Fröman, H & Johansson, O. (2011). Lagarbetet och dess utveckling. I A S. Pihlgren  

(red.) Fritidshemmet: Fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan. 

1. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Haglund, B. (2004). Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers 

arbete med samlingar i skolan. Doktorsavhandling. Göteborg. Göteborgs 

  universitet. 

 

Haglund, B. (2009). Fritid som diskurs och innehåll. En problematisering av 

verksamheten vid afterschool - programs och fritidshem. Pedagogisk 

 forskning i Sverige. Årg.14 Nr.1 s.22-44. 

 

Hansen- Orwehag, M. & Mårdsjö- Olsson, A-C. (2011). Lärande i fria miljöer. I A: 

       Klerfelt & B. Haglund. (red.) Fritidspedagogik- fritidshemmets teorier och 

       praktiker. Stockholm: Liber. 

 

Hippinen, A. (2011). Yrkesroll i förändring. I A S. Pihlgren (red.) Fritidshemmet: 

Fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan. 1. uppl. Lund: 

 Studentlitteratur. 

  

Illeris, K. (2007). Lärande. 2. [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 



32 

 
Jensen, M. (2011a). Den fria tidens lärande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jensen, M. (2011b). Informellt lärande i fritidshemmet. A. Klerfelt & B. Haglund 

(red.) Fritidspedagogik- fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: 

 Liber. 

 

Johansson, B. & Svedner P. O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

       Kunskapsföretaget. 

 

Johansson, I. (2000). Förskolepedagogiken möter skolan - utgångspunkter för 

förändring. I G. Kärrby. (red.) Skolan möter förskolan och fritidshemmet. 

 Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, I. & Holmbäck- Rolander, I. (red.) (2000). Vägar till pedagogiken i 

        förskola och fritidshem. 1. uppl. Stockholm: Liber.  

 

Klerfelt, A. & Haglund, B. (red.) (2011). Fritidspedagogik: fritidshemmets teorier 

   och praktiker. Stockholm: Liber. 

 

Klerfelt, A. (red.) (1999). Fritidshem och skola- olika miljöer för lärande. I I. 

    Carlgren. Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kärrby, G. (red.) (2000). Skolan möter förskolan och fritidshemmet. Lund: 

       Studentlitteratur. 

 
Piaget, J. (2006). Barnets själsliga utveckling. Stockholm: Norstedts akademiska 

        förlag. 

 

Pihlgren, A. S. (red.) (2011). Fritidshemmet: Fritidslärares uppdrag på 

 fritidshemmet och i skolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pihlgren, A. S. & Rohlin, M. (2011). Det “fria” barnet. I A. Klerfelt & B. Haglund 

(red.) Fritidshemmet - fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: 

 Liber. 

 



33 

Rohlin, M. (2001). Att styra i namn av barns fritid - En nutidshistoria om 

konstruktionen av dagens fritidshem i samordning med skolan. Stockholm: 

 HLS förlag. 

 

Skolinspektionen (2010). Kvalitet i fritidshem. Stockholm. 

  

Skolverket (2007). Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer. 

       Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket (2011). Fritidshemmet: Lärande i samspel med skolan. Stockholm: 

  Fritzes.  

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

       2011. Stockholm: Fritzes. 

  

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

       Prisma. 

 

Torstensson- Ed, T. & Johansson, I. (2000). Fritidshemmet i forskning och 

       förändring - En kunskapsöversikt. Stockholm: Liber. 

 

U2009/7188/S Lagrådsremissen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och 

       trygghet. Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet 2012-06-22.   

 

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vygotskij, L. S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

 

Vygotskij, L. S. (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

 

Williams, P (2006). När barn lär av varandra: samlärande i praktiken. 1. Uppl. 

  Stockholm:Liber.  
 
 
 
 
 



34 

 

Bilaga 

 

Kalmar, Växjö 

 

Hej! 

Vi är studerande vid Linnéuniversitetet i Växjö där vi läser sista kursen som 
programstudenter på distans till lärare med inriktning mot fritidshem. Sista kursen 
innebär att skriva ett examensarbete i vilket vi vill undersöka elevers lärande på 
fritidshemmet och då specifikt lärande under den fria tiden, dvs. ett informellt 
lärande på fritidshemmet.  

Vi vill med anledning av syftet med vår studie intervjua fritidspedagoger som är 
verksamma i fritidshem, en intervju som kommer att ta ca 60 minuter att genomföra. 
Vid intervjun vill vi för att underlätta bearbetningen av resultatet använda oss av 
någon form av ljudupptagning. I vår kommande uppsats kommer inga namn att 
nämnas på deltagarna som ingår i intervjun eller som eventuellt namnges därigenom. 
Vi följer de forskningsetiska principerna där anonymitet och konfidens gäller enligt 
Vetenskapsrådet. 

 

Vi kommer att ställa följande frågor: 

 

1. När tog du din lärarexamen? 

2. Hur länge har du arbetat på fritidshem? 

3. Hur definierar du ”informellt lärande”? 

4. Beskriv kort organisationen på din arbetsplats utifrån a/elevantal, b/personaltäthet, 

   c/planerad verksamhet, d/situationsstyrd verksamhet, e/den fria leken och 

   of/samverkan med skolan. 

5. Vilka informella lärandesituationer anser du sker på fritidshemmet? 

6. Hur synliggörs de på ditt fritidshem för a/föräldrar, b/elever och c/andra kollegor? 

7. Anser du att eleverna uppfattar dessa situationer som lärande? 

8. Egna kommentarer? 

 

Mvh 

Monica Herbertsson och Ulrica Jansson 

 

 


